PAROCHIEBLAD
Titus Brandsmaparochie Oss
PASTORAAL WOORD.
Over zaaien en oogsten
Eerlijk is eerlijk: we hadden de moed eigenlijk al
opgegeven.
In een oude doos vonden we een zakje met
zaadjes. Met de hand stond er “bonen”
opgeschreven, en nieuwsgierig naar wat voor
bonen er tevoorschijn zouden komen hebben we de
zaadjes geplant.
Zorgvuldig hielden we de oppervlakte van de aarde
vochtig. Na een aantal weken was er echter nog
steeds geen resultaat te zien. Het leek erop alsof
onze nieuwsgierigheid niet bevredigd zou worden,
en in plaats van bonen plantten we maar rode kool
in dezelfde grote plantenbak. Wat minder spannend
dan de mysterieuze bonen, maar toch ook lekker.

Een vermoeden van wie God zou kunnen zijn, een
voorzichtig vertrouwen op de Heilige Geest. We
hebben zo geprobeerd om ze een aarzelend begin
te laten maken aan een nieuwe wereld zoals Jezus
ons deze heeft voorgeleefd. In twee mooie vieringen
hebben de kinderen deze sacramenten gevierd.
Soms wordt gezegd: “die kinderen die we met de
Eerste Communie en het Vormsel vrolijk door de kerk
heen zien rennen; ach, het is allemaal wel leuk hoor:
maar na het Vormsel zien we ze echt niet meer terug
in de kerk.”
De neiging om constant de bevestiging te zien van
deze gedachte is logisch. We zien deze kinderen
vaak niet meer terug in de kerk. We horen ze niet
meer spreken over God, over Jezus of de Heilige
Geest. Maar betekent dat dan dat ze niet
meewerken aan die wereld van God? Werken deze
kinderen niet allemaal op hun eigen manier aan een
betere wereld? Doen ze dan geen goede dingen
voor anderen?
Natuurlijk, we gunnen ze een traditie die ons
vertrouwd is geweest. We gunnen ze een
gemeenschap die samen met hen wil werken aan
een nieuwe wereld. Zo’n gemeenschap willen we
ook voor ze zijn, maar misschien moeten we erop
vertrouwen dat wat we in onze gemeenschap
hebben gezaaid ontkiemt in een andere manier dan
we verwachtte. Op een ander moment, op een
andere plek.
De bonen die we in het voorjaar hebben gezaaid
begonnen te ontkiemen, tussen de rode kool door.
De bak staat nu vol met bonenranken, en de tijd van
oogsten komt er binnenkort aan: de bonen blijken
peultjes te zijn, en ze zullen vast fantastisch smaken.
Kees von Harenberg.

In het afgelopen voorjaar hebben 19 kinderen hun
Eerste Communie ontvangen, en 5 kinderen het
Vormsel. We zijn een half jaar met ze op weg
gegaan, en hebben geprobeerd om bij hen een
zaadje te planten.
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Citaat van Herman Finkers:“Van de muziek zal het
wel niet komen, van u ook niet, het zal allemaal wel
weer van mij moeten komen”. Als ik de kranten lees,
bekruipt me wel eens hetzelfde gevoel. Het lijkt wel
of er geen eind komt aan de verscheidenheid van
problemen in onze samenleving. Vol verwachting kijk
ik dan naar boven, naar gemeente of de regering.
Steeds vaker wordt er gereageerd met “Wij doen
een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van
de bevolking”. Van de politiek zal het dus wel niet
komen, het zal allemaal wel weer van ons moeten
komen.
Is dat dan zo erg? Ja, als we perse willen vasthouden
aan wat we hebben. Corona voorbij? Even een
vliegreis boeken. Van het gas af? Zie ik niet zitten.
Meer betalen voor vlees? Wil ik niet. Zo zijn er meer
redenen om alles bij het oude te houden. Als wij niet
willen veranderen, niet willen delen, zullen de
problemen alleen maar groter worden en kan er
nooit sprake zijn van een eerlijke samenleving.
De verantwoordelijkheid om de handen uit de
mouwen te steken, kunnen én mogen we niet
“delegeren” naar boven. We zullen het inderdaad
zelf moeten doen.
In afscheidsvieringen wordt weleens het lied.“Ik heb
een steen in de rivier gelegd” ten gehore gebracht
als teken dat elk leven zijn sporen nalaat.
Als Christenen hebben ook wij de taak stenen op te
rapen. Niet om er mee te gooien, niemand is immers
“zonder zonden”, maar om ons steentje bij te
dragen aan het geluk en welzijn van onze collega
wereldbewoners.
Natuurlijk kunnen we ons neerleggen bij ons gevoel
van machteloosheid, maar wij zijn het dan zelf die
onszelf daadwerkelijk machteloos maken. Ook met
kleine steentjes kan de loop van de geschiedenis
veranderd worden, als er maar genoeg zijn.

Bank:
IBAN NL56 RABO 0140.4057.71
t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss
Drukwerk: Drukkerij Putters
Verspreiding op verzoek:
*thuis in de bus
*per e-mail
*ophalen in kerk of verzorgingshuis
Inleverdatum kopij:
Woensdag 24 augustus 2022.
Verschijningsdatum volgende nummer:
Dinsdag 13 september 2022.
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…………………AANGESTIPT ………………..
ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET
BLAD MEER OVER ENKELE AANKONDIGINGEN.
U MOET ER REKENING MEEHOUDEN, DAT DE REDACTIE
TEKSTEN AAN KAN PASSEN.

THUIS DE VIERINGEN VOLGEN.

Alle vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen
online worden gestreamd.
www.tbposs.nl/live

VOORAANKONDIGING DA’S PASSIE MET
KAMEROSSO OP 25 SEPTEMBER IN DE
ST. JOZEFKERK OM 12.00 UUR.

Op 25 september treedt KamerOsso op bij Da’s
Passie. Houd de datum vast vrij in uw agenda! In het
volgende parochieblad volgt uitvoerige informatie.

KARMELKRING OSS.

BIJBEL LEESGROEP.
Elke donderdag van 10.00 -11.30 uur komen we bij
elkaar om samen het evangelie van de komende
zondag te lezen.

OECUMENISCH PROGRAMMA.

JULI
Do 07 juli
Zo 10 juli

HOI
HOI

Paaskerk
St Jozefkerk

09:30
14:30

ZATERDAG 16 JULI KARMELFEEST.
Om 9.00 Eucharistieviering. Daarna een feestelijk
ontbijt. Voor deelname aan het ontbijt kunt u zich
opgeven bij de receptie en op een lijst in de hal.

27 JULI 2022 GEDACHTENIS AAN DE 80E
STERFDAG VAN DE HEILIGE TITUS BRANDSMA.

Om 9.00 uur vieren wij de Eucharistie. Daarna
brengen we een bloemenhulde bij het Titus beeld bij
het Titus Brandsma Lyceum. Na de bloemenhulde en
het gebed keren we terug naar de pastorie voor
koffie.

ZONDAG 31 JULI OM 10.00 UUR PONTIFICALE
EUCHARISTIEVIERING MET ONZE BISSCHOP
GERARD DE KORTE.

Deze viering is een stedelijke dankdienst voor de
heiligverklaring van onze parochiepatroon. Alle
zangers en koren uit Oss en omgeving nodigen we
uit om mee te zingen in het Osse koor dat voor deze
viering zal worden samengesteld.

DINSDAG 16 AUGUSTUS OM 14.00 UUR.

Op de inleverdatum van de kopij is het
programma voor het nieuwe seizoen 2022-2023 nog
niet bekend. Het wordt tijdig bekend gemaakt via
de bekende kanalen. Als u regelmatig op de hoogte
gehouden wilt worden van onze activiteiten kunt u
uw e-mailadres opgeven aan
stansligthart@gmail.com of u ontvangt een bericht in
de brievenbus. Alle activiteiten van Karmelkring Oss
staan in de maanden juli en augustus. op ‘pauze’.
Tijd om los te laten en straks te kijken wat ons dan
bezielt. We beginnen weer in september.
Wij wensen u een ontspannen zomer.
Bernard van Balveren, Peter Lammers, Stans Ligthart
Cor Spierings, Leon Teubner en Elly Vreenegoor.

LEVENDE NEDERLANDSE VLAG.

Haak, Brei of Naai mee voor Vrede, Vrijheid &
Vriendschap! Help je mee bij het realiseren van een
GROOTSe Levende Nederlandse Vlag van 30 x 45
meter?
Of wie heeft er nog bolletjes wol of stropdassen in
de kleur liggen rood, wit en blauw? Alles is welkom.
In de hal staat een doos waar u de wol kunt
inleveren.
Waarom de Nederlandse Vlag?
Met dit project willen we uitdragen dat iedereen
mee mag doen, erbij hoort en welkom is.
Dat de Nederlandse Vlag weer van ons allemaal
wordt, als symbool van verbroedering, dat we
dankzij verschillen samen kleurrijk Nederland vormen.
Het is een initiatief van de stichting Ik Sta Voor Vrede,
Vrijheid en Vriendschap.
Website: ikstavoor.nl
Contact: vandeven.josephine@gmail.com

Bedevaart naar Katwijk.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2022 BEDEVAART
NAAR KEVELAER.
We gaan weer op bedevaart naar Kevelaer.
“Hemel + Aarde aanraken” is het thema.

VRIJDAG 23 SEPTEMBER JAARLIJKSE
PAROCHIEBUSREIS.

Opgave voor deze busreis graag voor 1 augustus via
de intekenlijst in de hal van de kerk.
Of bij Peter Lammers via plammers@xs4all.nl
Parochieblad
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK
* Actuele berichtgevingen ontvangt u via de Titustijdingen en de website www.tbposs.nl.
Zo.
Za.
Zo.
Zo.
Woe.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

10 juli
16 juli
17 juli
24 juli
27 juli
31 juli
07 aug.
14 aug.
21 aug.
28 aug.
04 sept.
11 sept.
18 sept.
25 sept.

10.00 u
09.00 u
10.00 u
10.00 u
09.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

15e zondag door het jaar
Karmelfeest
16e zondag door het jaar
17e zondag door het jaar
Titusfeest
Pontificale eucharistieviering met onze bisschop Gerard de Korte.
19e zondag door het jaar
20e zondag door het jaar
21e zondag door het jaar
22e zondag door het jaar
23e zondag door het jaar
24e zondag door het jaar
25e zondag door het jaar
26e zondag door het jaar

VESPERVIERINGEN.
Alle activiteiten van Karmelkring Oss staan in de maanden juli en augustus op ‘pauze’.
De vespervieringen zijn vanaf september weer op vrijdag van 16.00 uur - 16.30 uur in de Mariakapel.
Iedereen is van harte welkom om in deze eenvoudige gebedsdienst mee te bidden. Na afloop is er
koffie of thee in de Karmelzaal.

LIEF EN LEED
We hebben afscheid moeten nemen van:
05-05-2022
10-05-2022
23-05-2022
01-06-2022
11-06-2022

Grietje van Spall-Kras.
Jo Graafmans van der Schoor.
Willy van der Heijden
Ria Hamers - van Eerden
Sake Rijpkema

86 jaar
91 jaar
75 jaar
97 jaar
92 jaar

ALTIJD
Altijd als je denkt
Het gaat niet meer
Komt er van ergens
Toch dat lichtje weer
Dat lichtje geeft
Je kracht op momenten
Dat je het niet verwacht
En die kracht wil ik je geven
Zo dat je weer positief staat in het mooie leven.
Hans Donkers.
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IMPRESSIES VAN DE HEILIGVERKLARING
VAN TITUS BRANDSMA.
We hadden een Rome-arrangement geboekt bij
“Huis voor de Pelgrim”, waarin de toegangskaarten
voor de diverse vieringen en andere behulpzame
attributen zaten.
Omdat wij pas op zaterdagavond aankwamen,
waren deze tasjes met inhoud door een bevriende
Ossenaar al opgehaald. De Vigilieviering in de kerk
van “Paulus buiten de muren” hebben we dus
gemist, maar daarvoor in plaats waren we getuige
van de lichtjesprocessie ter ere van Maria op het St.
Pietersplein, met alle ook voor ons bekende
Marialiederen.

vervolgens in zijn pausmobiel onder luide
toejuichingen een ronde te maken over het plein.
In de vlakbij het plein gelegen Friezenkerk, werd na
afloop een persconferentie gegeven en werd een
aantal Ossenaren geïnterviewd.
Op zondagavond hebben de aanwezige
Ossenaren samen met onze burgemeester een
pizza gegeten en kunnen napraten.
De volgende dagen hebben we Rome verder
verkend. Waarbij opvallend is dat de Sint Pieter
vrijwel overal het stadsbeeld domineert.
Het geheel was een overweldigende ervaring die
nog lang in ons geheugen zal blijven.
Harry en Will Faassen.
Als u de volgende link aanklikt, ziet u een videoimpressie van de viering.
https://www.youtube.com/watch?v=tr0dfhF033Y

De Sint Pietersbasiliek was getooid met vijf banieren
waarop steeds twee (aanstaande) heiligen waren
afgebeeld. En Titus stond prominent in het midden.
Het toen nog grotendeels lege plein was
indrukwekkend om te zien. Zeker als je bedenkt dat
het de volgende dag helemaal vol zou stromen.
Op zondag ging het plein al om 7.00 uur open en
wij stonden rond 7.30 uur in de rij om de beveiliging
te passeren. Dankzij de groene Karmel-petjes en de
Titus sjaaltjes die we droegen, was goed te zien wie
er voor Titus gekomen waren. Toevallig vonden wij
een mooie plaats tussen (verre) familieleden van
Titus. Het plein stroomde vol met ca. 55.000 mensen
uit alle windstreken van de aarde. Boven op de
colonnade had een Osse filmploeg van twee
leerlingen van het Titus Brandsma Lyceum een
plaats gevonden tussen de filmploegen uit de hele
wereld. Zij maken een documentaire t.g.v. 100 jaar
Carmelcollege in Oss en hebben al op diverse
locaties (o.a. Dachau) video-opnames gemaakt.
Al om 9.50 uur verscheen de paus en begon de
indrukwekkende ceremonie.
Een kardinaal las de namen en een korte
levensomschrijving van de nieuwe heiligen voor,
waarbij Titus als eerste werd genoemd. Toen begon
de Paus met een inleidende tekst en verklaarde
vervolgens onder luid gejuich Titus Brandsma heilig.
De daarop volgende Pontificale Hoogmis door de
paus, was een viering waarbij je de verbondenheid
van mensen vanuit de hele wereld voelde. Het
massaal gezongen Credo was indrukwekkend.
Wij hadden ons afgevraagd hoe het in Godsnaam
mogelijk zou zijn om met 55.000 mensen te
communie te gaan. Maar zelfs dat was gewoon
mogelijk door een heel leger van priesters in te
zetten die ervoor zorgden dat iedereen de
communie kon ontvangen.
Na afloop van de viering ging de paus een rondje
maken om handen te schudden van de
vertegenwoordigers van de wereldkerk Om
Parochieblad
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VAN BEDEVAART TOT KRUISWEG.
Toen eindelijk het bericht vanuit Rome kwam dat
Titus zou worden heilig verklaard, gingen we
onmiddellijk een reis boeken naar Rome. Want dat
unieke gebeuren wilden we life mee maken. Niet
dat we zo’n geweldige Titus adepten zijn. Het
mooie van Titus vinden wij toch vooral dat hij het
leven op zo’n manier heeft geleefd, dat die
navolgbaar is voor andere stervelingen. Daar hoef
je geen aanleg tot heiligheid voor te hebben.
Maar zijn opvattingen openen wel je ogen. Voor
onderwijsmensen is het goed te beseffen dat “het
overdragen van kennis maar de helft is van wat je
leerlingen voor hun ontwikkeling moet meegeven”.
Hun sociale en culturele ontwikkeling is minstens
even belangrijk. En wat te denken van zijn idee “dat
wij niet geroepen zijn om spectaculaire grootse
dingen te doen, maar de gewone alledaagse
dingen met aandacht en toewijding”. En zijn
beleidsagenda was ook al beperkt: “Als de goede
dingen maar gebeuren”. Dus ja, een voorbeeld is hij
in onze ogen zeker wel.
We waren al een paar keer vaker in Rome geweest,
maar dan is het nog steeds leuk om de bekende
plekken weer eens terug te zien en nieuwe te
ontdekken. Dat konden we vanaf onze camping
met de metro ook in een half uur in hartje Rome
doen. Er waren nog ruim twintig andere Brabanders
die op eigen gelegenheid naar Rome waren
gekomen. Niet als groep, maar ieder op zijn eigen
manier. Het Brabants Dagblad en Omroep Brabant
hadden ons gevraagd hen in contact te brengen
met die Ossenaren die ook in Rome waren, want zij
wilden verslag doen van hun ervaringen. Wobine
Buijs, de burgemeester van Oss, had ons gevraagd
de Ossenaren in Rome uit te nodigen voor een
gezamenlijke maaltijd op de dag van de heilig
verklaring. Dus we deden er even toe.
Maar in het weekend van de heiligverklaring had
men besloten de metro maar eens een
onderhoudsbeurt te geven. Niemand die kennelijk
voorziet dat het zonder vlottend vervoer dan wel
eens fout zou kunnen lopen. Niemand die uitlegt
hoe je dan bij het Vaticaan kunt komen. Maar we
ontdekten dat we met van stoplicht naar stoplicht
voort rammelende bussen, volgepakt met
chagrijnige Romeinen, in twee en een half uur (te
laat) konden komen op de bestemde plekken. De
pers wist ons dan wel te vinden, maar wij konden de
Ossenaren niet opsporen die nodig waren voor hun
rapportages. Vandaar dat wij te veel in beeld
kwamen bij gebrek aan beter. Maar van horen
zeggen, weten we dat de heiligverklaring keurig is
doorgegaan en dat het je wat doet om met zoveel
mensen, overal vandaan, je geloof te vieren in een
ambiance van mensen die (minstens voor even)
met de beste voornemens zijn bezield.
We zijn dan ook na een week geïnspireerd terug
naar Oss gegaan. Want samen met de mensen van
Parochieblad

ons thuisland zullen we het voorbeeld van Titus in
ons leven moeten delen. Het Osse volk dat in Rome
was, is dat zeker van plan. En onze burgemeester
neemt ook daarin zeker de kop. Met haar
aanwezigheid onderstreepte zij, dat wij
vertegenwoordigers waren van een mooie
parochie, een mooie stad en goei volk.
Chérie en Henk Peters.

PELGRIMAGE NAAR ROME.

De heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei
2022 was voor mij een onvergetelijk gebeuren. Pater
Titus is voor mij niet alleen een oud-Ossenaar en
ereburger van onze gemeente. Jaren geleden
heeft hij mijn nieuwsgierigheid en belangstelling
gewekt. Gaande mijn weg is hij voor mij een medekarmeliet geworden. Meer nog een gids, raadgever
en leidsman. Om aan de pelgrimage deel te
nemen heb ik gekozen voor de groep van Karmel.
In het pelgrimsboekje wordt paus Franciscus
aangehaald. In zijn brief aan alle gelovigen roept hij
op tot universele heiligheid(2018). Een heilig leven
voor eenieder van ons. Niet alleen weggelegd voor
die heilig verklaard wordt. Hierbij wordt verwezen
naar de zaligsprekingen en deugden als een weg
van leven. De paus beschrijft kenmerken van
heiligheid, verbonden met een gedachte van Titus.
De 1e reisdag 12 mei verzamelden wij op Schiphol.
In Rome stonden de taxibusjes klaar om ons naar
het hotel even buiten Rome te brengen.
Vrijdag: bezoek aan een tentoonstelling over de
levensweg van Titus in de Karmelkerk Santa Maria in
Traspontina. Voor een voortreffelijke lunch was de
groep uitgenodigd door de ambassadeur bij het
Vaticaan mevrouw Caroline Weijers. Vervolgens
bezochten we het Internationaal College San
Alberto, het studiehuis van de Karmel waar Titus van
1906 -1909 woonde en promoveerde.
Oproep paus: heilig zijn door liefdevol leven en
persoonlijk te getuigen. Titus: Wij moeten Hem
zoeken in het meest innerlijke van ons wezen, opdat
Hij in ons leeft.
Zaterdag: Bezoek aan basiliek St. Paulus buiten de
Muren met rondleiding, aansluitend vigilieviering.
Een groot portret van Titus stond voorin samen met
een relikwie in een soort monstrans. Na de viering
was er een zgn. catechese waarbij symbolen
werden aangedragen. Voor mij heel bijzonder om
het beroemde gedicht, O Jezus als ik U aanschouw,
in de gevangenis geschreven, voor te lezen voor
een volle basiliek.
Paus wijst op 'de menselijke wil centraal' tegenover
evangeliseren en toegang tot de genade
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vergemakkelijken in plaats van analyseren en
controleren. Titus: het voorrecht genieten God te
erkennen, Hij is de goede Herder, de trouwe
Geleider, onze Beschermer ... zijn oog volgt ons bij al
ons doen en laten en met welgevallen ziet Hij op
ons neer, als ons leven beantwoordt aan het ideaal,
dat Hij van eeuwigheid van ons koesterde.

Zondag: een overvol Sint Pietersplein, meer dan
50.000 mensen, stralende zon. Een grote afstand te
overbruggen naar het hoofdaltaar. En toch
opgenomen in een groot gezelschap van
gelovigen uit alle delen van de wereld. Een
kwetsbare paus die zich moeilijk kon voortbewegen.
Ontmoeting met de Karmel wereldwijd. Mooi te zien
en ervaren hoe Titus leeft in welhaast alle
continenten.
Paus: zaligsprekingen doen, de H. Geest zal je
helpen, ons doordringen en bevrijden van
zelfgerichtheid, gemak en trots. Titus: de gewone
dingen op grootste wijze doen.
Maandag: dankdienst in de St. Pieterbasiliek. Met
moeite door het drukke verkeer, en langs vele
toeristen, voor deelname aan de dankviering. In de
Friezenkerk 's middags een boeiend aantal
toespraken o.a. door onze burgemeester Wobine
Buijs-Glaudemans. Voor haar is Titus een inspiratie
om op te komen voor de waardigheid van iedere
mens.
Paus: kenmerken van heiligheid: doorzetten,
geduld, zachtmoedig, humor, bevlogen,
gemeenschap, gebed. Titus: deze tijd heeft de
meeste behoefte aan moedige mannen en
vrouwen, offervaardigheid en liefde om het lijden te
dragen.
Dinsdag: bezoek aan diverse basilieken o.a. Santa
Prassede en Santi Silvestro e Martino ai Monti uit de
2e - 3e eeuw. In de avond een dankviering in de
Karmelkerk nabij Vaticaan.
Paus: het waaien van de Geest niet beletten. Titus:
de inwoning en inwerking van God in onze
woorden en daden tot uitdrukking laten komen.
Een indrukwekkende reis die mij erg heeft
geïnspireerd en dankbaar maakt dat ik dit heb
mogen meemaken.
Johan Wagemakers.
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HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA.
Dag 1
Via het Huis voor de Pelgrim hebben wij onze
pelgrimsreis naar Rome ondernomen.
Wij hebben ons kunnen aansluiten bij de organisatie
via het bisdom Haarlem – Amsterdam.
Bij het vertrek, vrijdag 13 mei, op Schiphol ontstond
er direct al een “samen” gevoel. We hadden
tenslotte allemaal iets met Titus Brandsma. In de
groep was ook een vader met twee tienerdochters.
Op zaterdag maakten we een rustige
stadswandeling door het oude stadscentrum van
Rome.
Wij hadden uitstekende gidsen die de groep langs
diverse monumenten loodsten, zoals de Trevi
fonteinen, Spaanse trappen, Pantheon, etc. We
liepen een speciaal blokje om naar de Gregoriana,
de universiteit waar Titus van 1906 tot 1909 filosofie
en sociologie studeerde.
Het was al erg warm en zeer druk door de vele, vele
pelgrims die naar Rome waren gekomen voor een
van de tien heiligverklaringen.
Een ding was zeker: de volgende morgen zou de
wekker om half zes afgaan.
Iedereen vond het een beetje spannend wat de
volgende dag ons zou brengen.

Dag 3
Op deze maandagmorgen stond de dankmis in de
Sint Pieter op het programma.
We stonden lang in de rij. We ontmoeten daar een
pelgrim groep uit Friesland, de burgemeester uit
Nijmegen, de rector magnificus van de Radboud
universiteit en de broer van pater Frisol, kortom we
hadden mooie gesprekken.
De viering werd door velen gewaardeerd. Wat een
geweldige viering zei een van ons tegen een pater
en hij zei “absolutely” en stelde zich enigszins
verlegen voor, pater Frisol de man van het wonder.
Die blijken nog steeds te bestaan, niet !
In de middag bezochten we het oude Rome. In de
avond met de bus een “Rome by night tour“
Morgen weer naar huis vol met unieke ervaringen
en geloofsbeleving van een wereldkerk die leeft en
bruist van vele jonge mensen uit alle windstreken.
We waren erbij en het was helemaal geweldig.
Tonnie en Loek Elemans.

Dag 2
Om 6.30 uur gingen we met de bus naar het
centrum richting Sint Pieters plein.
We hadden mooie zitplaatsen. Langzaam stroomde
het plein vol met mensen uit alle delen van de
wereld. Het was indrukwekkend en emotioneel. Hoe
kun je dit overbrengen aan de mensen thuis?
Enorm. De vele, vele, jonge mensen, met
spandoeken en gezang rondom ons heen. Het
wachten op zich was al een hele ervaring die wij
ons leven niet meer zullen vergeten.
Als we dit schrijven dan komt alles weer terug.
De preek van de paus konden wij niet verstaan,
maar je voelde de warmte en de saamhorigheid
die hij uitstraalde.
Zijn eenvoud heeft een enorme aantrekkingskracht
op de vele jonge mensen op het plein.
Mede door gezangen van de Heilige Mis vormden
we met z’n allen op het plein de wereldkerk.
Fantastisch.
Volgens deskundigen stonden er wel 200.000 vrolijke
en uitgelaten enthousiaste mensen op en rondom
het plein en in de straten.
Na afloop moesten we allemaal even bijkomen en
hebben geluncht samen met enkele familieleden
van Titus Brandsma. Ook sloot monseigneur Kasteels
aan en heeft ons verteld over zijn werk bij het
Vaticaan.
Daarna naar de Friezenkerk, naar het klooster waar
Titus heeft gewoond.
Een unieke dag met als afsluiting de ontmoeting
met jonge Braziliaanse karmelieten priesters. Zij
liepen met een grote foto van Titus door de straten.

Parochieblad

Jaargang 27 ■ Nummer 4 ■ juli /augustus / september 2022

Pag. 8

24 JUNI 2022
‘COMMUNICEREN WAT JE BEZIELT’.

27 JULI 2022 GEDACHTENIS AAN DE 80E
STERFDAG VAN DE HEILIGE TITUS BRANDSMA.

Op 24 juni ’s middags kwamen
redacteuren, schrijvers,
medewerkers en genodigden in de
Sint Jozefkerk van Oss bijeen voor
het afscheid van het blad ‘De
Roerom’. Het blad omschreef zichzelf als een blad
over zingeving en religie. Onafhankelijk en mildkritisch van toon ten aanzien van kerk en
samenleving. Oecumenisch van aard en spiritueel
bevlogen. Van oorsprong Brabants met een
behoorlijke vleug Osse betrokkenheid, gericht op
meelevende en betrokken katholieken en zusters en
broeders uit andere kerken in heel Nederland.

Om 9.00 uur vieren wij de Eucharistie. Daarna
brengen we een bloemenhulde bij het Titus beeld
bij het Titus Brandsma Lyceum. Na de
bloemenhulde en het gebed keren we terug naar
de pastorie voor koffie.

Het blad heeft 35 jaar lang een uitstekende functie
gehad in katholiek en oecumenisch Nederland. Er
werden actuele thema’s aangesneden, er werd
informatie uitgewisseld, ethische onderwerpen
werden er besproken. Er was ruimte voor poëzie en
inspirerende columns. Het was een blad dat tien
keer per jaar verfrissing en bemoediging bracht.
Redenen tot afscheid zijn min of meer voor de hand
liggend. Er zijn te weinig abonnees, de financiële
lasten te hoog, de auteurs worden ouder evenals
het vaste lezerspubliek.
Het officiële afscheid was een panelgesprek dat als
thema had: “Communiceren wat je bezielt”.
Mgr. Gerard de Korte, Laetitia van der Lans en Peter
Nissen voerden een pittig gesprek onder leiding van
Carlien Geelkerken en Ben Spekman.
Daarna werd het Brabants gezellig met een hapje
en een drankje.

16 JULI 2022 HOOGFEEST VAN ONZE LIEVE
VROUW VAN DE BERG KARMEL.
Dit is de officiële naam voor het
feest dat we gaan vieren. Kortweg
noemen we het:’ het Karmelfeest’.
Voorafgaande aan dit feest is er in
veel zuidelijke landen een noveen.
Negen dagen lang wordt naar dit
feest toegeleefd. Hoogtepunt is dan
een processie met het Mariabeeld
door de straten van de dorpen en
steden.
In Nederland doen we het minder uitbundig, maar
een bescheiden viering is wel op zijn plaats. In onze
parochie die bijna 100 jaar aan de Karmelorde is
toevertrouwd, is het feest op verschillende wijzen
gevierd. Misschien geen processie, maar wel een
plechtig Maria lof met feestpreek. De laatste jaren is
er een eenvoudige Eucharistieviering waarbij alle
parochianen worden uitgenodigd. Daarna is er een
eenvoudig en gezellig ontbijt.
Ook dit jaar: Zaterdag 16 juli 09:00 uur vindt de
Eucharistieviering plaats, aansluitend het ontbijt.
Voor deelname aan het ontbijt kunt u zich opgeven
bij de receptie en op een lijst in de hal.
Parochieblad

Op 3 juni 1942 schreef Titus Brandsma vanuit de
gevangenis in Kleef aan zijn broer Henricus,
franciscaan: “Elke dag gaat er een transport van
een veertig van hier, verder Duitsland in. Deze week
ben ik er nog niet bij. Misschien de volgende week.
Een week eerder of later, maakt ook niet veel uit.”
Tien dagen later, 13 juni, wordt ook hij op transport
gezet. Hij komt 19 juni aan. Van 19 juni tot 26 juli
verblijft hij in Dachau waar hij in het ziekenhuis door
middel van een injectie wordt gedood. Op 15 mei
2022 wordt hij heilig verklaard. De kerk heeft de 27e
juli als zijn feestdag bepaald.
In die voorbije tachtig jaar hebben we Titus
Brandsma op vele manieren leren kennen.
Aanvankelijk was hij alleen bekend om zijn religieus
intellectueel verzet waardoor hij als martelaar stierf.
Later kwamen er steeds meer facetten naar boven
van zijn leven. Zijn daadkracht bleek voort te komen
uit diepe religieuze bewogenheid, uit zijn ervaring
van God in zijn innerlijk. Hij was een mysticus van de
daad. Hij was een krachtig emancipator van
katholiek leven in zijn dagen. Zijn werkzaamheden in
Oss kwamen niet alleen voort uit zijn grote sociale
betrokkenheid, maar vooral uit zijn verlangen van
Gods goedheid en liefde te getuigen in het
alledaagse leven. In het dagelijkse leven van
gewone mensen kan Gods Tegenwoordigheid een
gezicht krijgen.

ZONDAG 31 JULI OM 10.00 UUR PONTIFICALE
EUCHARISTIEVIERING MET ONZE BISSCHOP
GERARD DE KORTE.
Titus leefde in Oss tussen 1909 en 1923. Door zijn
aanwezigheid in de Osse samenleving, door de
initiatieven die hij nam, door zijn pastorale zorg is er
een onlosmakelijke band ontstaan waardoor wij
hem met een gerust hart ook ‘heilige van Oss‘
kunnen noemen. School en bibliotheek komen
voort uit zijn ijver voor de gewone man en vooral
voor de jeugd. Hij wil hen God leren kennen als bron
van leven en liefde.
Deze viering is een stedelijke dankdienst voor de
heiligverklaring van onze parochiepatroon. Na de
viering zal er een feestelijk samen zijn. U bent van
hart welkom en neem uw familie, vrienden en
buren mee. Het is een feest voor iedere Ossenaar.
Pastor Tom Buitendijk.
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OSS’ KOOR OP 31 JULI.
Alle zangers en koren uit Oss en omgeving nodigen
we uit om mee te zingen in het Osse koor tijdens de
pontificale eucharistieviering op zondag 31 juli om
10:00u. Dit koor staat onder leiding van dirigent
Cees van Esch en wordt begeleid door organist
John Blummel.
Wilt u als koor, of individuele zanger meezingen,
dan is het fijn als u zich voor 8 juli aanmeldt via
kees.vonharenberg@tb-parochie.nl.
Aanmelden kan ook telefonisch via de receptie van
de Titus Brandsmaparochie. Geeft u s.v.p. aan tot
welke stemgroep u behoort. Ook zouden we het
graag weten dat als u in een koor zingt, welk koor
dit dan is. Na aanmelding zal er ter voorbereiding zo
snel mogelijk een digitale set met bladmuziek
worden opgestuurd. Op de repetitie zal een
papieren versie worden uitgereikt.
Er staan twee repetities gepland op 18 en 25 juli om
19:30 u in de st. Jozefkerk. Samen met u hopen we
er een bijzondere viering van te maken.
Hartelijke groet, Kees von Harenberg

DINSDAG 16 AUGUSTUS 14.00 UUR ONZE
JAARLIJKSE BEDEVAART NAAR KATWIJK.
Corona heeft een gat geslagen in de groeiende
traditie van de jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve
Vrouw van Lourdes daags na het feest van Onze
Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Dit jaar hopen we
deze traditie weer op te nemen. Op 16 augustus om
14.00 vertrekt er een bus vanaf de Molenstraat naar
dit mooie Brabantse bedevaartsoord voor een H.
Mis en voor een gezellige ontmoeting met koffie en
gebak. We gaan met een bus voor vijftig personen.
Dat betekent dat u zich tijdig moet opgeven als u
meewilt. De H. Mis wordt buiten voor de grot
opgedragen. Houd rekening met uw kleding.
De kosten voor deze middag bedragen € 10,-. Iets
meer dan vorig jaar. We hopen dat dit niet
bezwaarlijk is. Laat het anders even aan de pastor
weten. Opgave vanaf 1 augustus op weekdagen
tussen 9.00 – 12.00 uur bij de receptie.
Pastor Tom Buitendijk.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2022 BEDEVAART
NAAR KEVELAER.
Na 2 coronajaren, waarin onze
bedevaart naar Kevelaer helaas niet
mogelijk was, pakken we de draad
weer op.
“Hemel + Aarde aanraken” is het thema voor het
bedevaartjaar 2022. Het is een thema dat voor ons
in de bedevaarten naar Kevelaer uit het hart
gegrepen is. Hoe mooi ervaren we niet ons
samenzijn in vieringen als we onze gebeden van
liefde en verdriet gezamenlijk dragen en richten tot
Maria Troosteres van de bedroefden. Met hoeveel
Parochieblad

plezier ervaren we niet ons samenzijn in Kevelaer bij
de diensten, op een terras, in een winkeltje of met
het delen van een maaltijd.
Als één grote familie ervaren we elkaar. En juist
daar, in dat vieren en gezamenlijk zijn, komen
Hemel + Aarde bij elkaar. Het kruisteken (wat je ook
zou kunnen zien als een plusteken) verbindt ons met
elkaar in het teken van links naar rechts en boven
en beneden. Zo komen we bij elkaar in Gods naam
op de Aarde. Die aarde in het hart van Kevelaer ligt
nu even open i.v.m. werkzaamheden, om straks een
mooier plein te geven. En in de tussen tijd regelen
de Broederschappen de voorbereidingen om van 3
september een mooie dag te maken en we daar
ons kaarsje van geloof, hoop en liefde in de Maria
Basiliek Kevelaer kunnen branden.
Gaat u ook (weer) mee? Wij hopen u op deze reis
graag te ontmoeten! Broederschappen van
Ravenstein, Veghel en Oss, met omstreken.
Voor algemene informatie:
Peter en Mia Stoltz- van Lent.
Telefoon nr.: 0412 453131 / 06 28958281

BESTE MEDE PAROCHIAAN-BUSREIZIGER.
Op vrijdag 23 september staat er
weer een bus op het kerkplein
aan de Oude Molenstraat te Oss!.
Dit jaar hebben we moeten
besluiten de kostprijs te verhogen
tot € 50,00 pp. U wordt verzocht om 8.30 uur
aanwezig te zijn op het kerkplein. U hoeft geen
lunchpakket mee te nemen.
We vertrekken om 9.00 uur naar de het SINT
AGATHAKLOOSTER TE CUYK. Daar worden we tegen
tienen met koffie en iets lekkers verwelkomd. We
krijgen een rondleiding door klooster, kerk en tuin.
Met veel informatie over de geschiedenis van een
van de oudste kloosters in Nederland en kunnen
ook weer proeven aan het kloosterleven van
verleden en toekomst??
In de kerk houden we een korte viering.
We genieten daar ook van een verzorgde lunch.
Daarna gaan we naar HET DIERENPARK VAN
OVERLOON.
Rond de klok van 18.00 u zijn we weer terug in Oss.
Daar sluiten we af met een heerlijke maaltijd.
Opgave voor 1 augustus.
Opgave voor deze busreis graag via de intekenlijst
in de hal van de kerk.
Of bij Peter Lammers via plammers@xs4all.nl
Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer
en eventueel uw mailadres en of u een dieet volgt.
Met vriendelijke groet,
Cor Spierings, Ineke Broers, Marieta van Dinther,
Riet Bogaars, Suze Jansen, Loek Elemans,
Hermien Ligthart-Wijnakker en Peter Lammers.
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IMPRESSIE ZALIG KOKEN.
Op 11 mei hebben we een workshop gehad van
“De Vegetarische Zuster“ Zr. Emmanuel van de
Clarissen uit Megen.

KRUISJES EN DUIFJES IN DE KERK.

Het zal duidelijk zijn dat de houten kruisjes, onder
begeleiding van de leraar, door leerlingen worden
gemaakt die vooral bezig zijn met houtbewerking.
Wij, onze parochie, vinden het erg fijn dat deze
school en natuurlijk de leraar zich hiervoor
belangeloos inzetten. Het hout en hulpmaterialen
wordt door ons ingekocht bij de houthandel.
De houtsoort is altijd beukenhout. Hierin zitten geen
noesten of sterk afgetekende nerven zoals bij
dennen of grenen en andere hout soorten.
De lange planken die wij aanleveren worden in de
werkplaats van de school door de leerlingen op
maat gezaagd. Dit is een heel precies werkje, niet
te dun, niet te dik, niet te breed, niet te lang.

Elk jaar zijn andere leerlingen hiermee bezig. Als ze
vragen waar deze dingen voor dienen dan krijgen
ze te horen dat deze kruisjes worden gemaakt als
herinnering aan je opa of oma wanneer die zijn
overleden. Dat maakt dan altijd veel indruk op de
jongelui. Na alles op maat gezaagd te hebben
komt de fijne afwerking, het in elkaar laten passen.
Lijmen, schuren en aflakken. Dit alles kost de nodige
tijd en nauwkeurigheid.
Het geheel is echt volledig als de namen met
sierletters door Ria Rijkers worden aangebracht.
Kijk de kruisjes en duifjes nog maar eens goed aan
die in de kerk hangen. Het geheel is met veel zorg
en toewijding tot stand gekomen.
Loek Elemans.

Het is misschien wel aardig om te weten hoe kruisjes
ter nagedachtenis van onze overleden
parochianen en de duifjes bij het doopsel tot stand
komen. Deze kruisjes en duifjes worden niet kant en
klaar gekocht. De laatste twee jaar worden de
kruisjes gemaakt door de leerlingen van Het
Hooghuis, vestiging “De Singel “.
Op deze school komen de leerlingen in contact
met allerlei beroepen, zoals in de zorg, techniek
zowel hout bewerking – metaal – autoreparaties,
huishoudelijk werk, voeding, verzorging etc.
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TITUS, HEILIGE VAN OSS.
Onder deze titel heeft pater Tom
Buitendijk, Karmeliet, een boekje
geschreven dat ingaat op de
betekenis van pater Titus
Brandsma voor de stad Oss,
maar ook hoezeer de stad Oss
hem gevormd heeft tot wie hij
geworden is: een heilige. De
periode dat Titus in Oss woonde,
1909-1923, wordt in de meeste
biografieën en overzichten van
zijn leven kort behandeld. Al
spoedig stappen de auteurs of de sprekers over
naar de universiteit, de journalistiek, het verzet en
zijn martelaarschap in Dachau. Maar wat tot bloei
gekomen is in deze latere uiterst vruchtbare periode
van zijn leven heeft zijn wortels in zijn
werkzaamheden in Oss. Daar liggen de kernen van
zijn aandacht voor vorming en onderwijs, voor
journalistiek en voor de emancipatie van het
katholieke leven.
Het doel van dit boekje is in deze leemte te voorzien
en om Titus een plek te geven in de geschiedenis
van de stad Oss. Titus stond niet alleen in zijn
activiteiten. We ontmoeten voor hem belangrijke
medebroeders en enkele figuren uit het
maatschappelijke en kerkelijke leven met wie Titus
een band had. Op de weg naar heiligheid mag de
Osse periode van Titus niet worden overgeslagen.
Het boekje is te koop bij de Titus Brandsmaparochie
in Oss voor € 7,50 excl. verzendkosten.

NIET PAMPEREN.

weg), zorgen in asielzoekerscentra voor onderdak,
ze krijgen een uitkering en Vluchtelingenwerk zorgt
met veel idealisme en aandacht, dat ze krijgen
waar ze recht op hebben en dat kan jaren duren.
En als ze dan eindelijk mogen mee doen aan de
samenleving, hebben ze alleen maar geleerd dat
er voor hen gezorgd wordt. Want daar hebben ze
recht op.
De sociale leer van de katholieke kerk houdt
mensen voor dat je ieder mens de mogelijkheid en
ruimte moet bieden voor zichzelf en zijn naasten te
zorgen. Pas als dat helemaal niet gaat, moet er een
overheid zijn die helpt en ondersteunt. Ik noem het
een vorm van debiliseren van mensen, hen niet
voor vol willen aanzien, als we hen alle zorg
ontnemen. Ook als het onze eigen kinderen betreft.
Ieder mens moet toch weten dat alles zijn prijs heeft
en voor niks alleen de zon opgaat. En dat is mooi
genoeg.
Met een miljoen mensen die om een of andere
reden aan de kant (moeten) blijven staan in onze
samenleving, komen we voor alles en nog wat
mensenhanden tekort. Ook binnen onze geloofsgemeenschap komen we handen tekort. Maar
laten we het er eerst maar eens lekker van nemen
door te genieten van een fijne zomervakantie. Als
de zorg voor (huis en tuin) (klein)kinderen dat
tenminste toelaat. Wij kunnen tenminste het hele
jaar……
Henk Peters, het kerkbestuur.

COLLECTES:
18 april 2022

t/m

21 juni

€

2288,70.

Volgens mij heeft iedere opvoeder wel vagelijk het
besef dat kinderen verwennen de ergste vorm van
verwaarlozing is. Niettemin zijn veel ouders druk
bezig om hun pensioentijd in te zetten voor het
faciliteren van welvaart en welzijn van hun
(klein)kinderen. Die weten vaak niet beter dan dat
ze alles wat hen aantrekkelijk lijkt, onmiddellijk en
allemaal moeten hebben. Een comfort waar wij ons
halve leven voor hebben moeten sparen, schaffen
ze met geleend geld direct aan, of ze gaan het
leasen, alsof dat niks kost. En draai dat allemaal
maar eens terug. Het gevolg van die ontwikkeling is
wel dat we overal vrijwilligers voor tekort komen,
want die zijn al volledig bezet.
Uit onderzoek blijkt dat de opvang van
vreemdelingen en asielzoekers in Duitsland veel
beter verloopt dan bij ons en dat die mensen ook
veel eerder integreren en hun plek vinden in de
Duitse samenleving. Daar geen uitkeringen. Ze
moeten er direct aan de slag om in hun onderhoud
te voorzien en een dak boven hun hoofd te vinden.
Voor kinderen een school zoeken. Het gevolg van
die aanpak is dat je geen aparte wijken hebt voor
vluchtelingen. In Nederland doen we het anders.
We verbieden (ook talentvolle) asielzoekers te
werken (want anders gaan ze misschien nooit meer
Parochieblad
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